REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 808/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.10.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Toni Security” shpk, “Arbana” sh.a nga
procedura e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF29160-03-18-2016 me objekt: “Ruajtja me roje private e
ambjenteve te godinës së Minstrisë së Arsimit dhe Sportit”, me
fond limit 2.113.193 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn
15.07.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Arsimit dhe
Sportit.

Ankimues:

“Toni - Security” shpk.
Rr.”Lidhja e Prizrenit”, L.5,P.10/1,Tiranë.
“Arbana Sh.A” sh.p.k
Rr.”Asim Vokshi”,Pall.33 ,Shk.4,Ap.2

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Arsimit dhe Sportit.
Rruga e Durrësit,Nr.23,Tiranë .

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
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Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 18.03.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-29160-03-18-2016 me objekt: “Ruajtja me
roje private e ambjenteve te godinës së Minstrisë së Arsimit dhe Sportit”, me fond limit
2.113.193 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 15.07.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e
Arsimit dhe Sportit.
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II.2. Në datën 15.07.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.

II.3. Referuar Informacionit të autoritetit kontraktor depozituar pranë KPP me anë të shkresës
nr.81117/2 prot datë 16.09.2016 protokolluar me toën me nr.1908/2 datë 21.09.2016, rezulton se
në datën 12.08.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Çullhaj
Firdeus Security
Arbana
Safe
Aulona Pol
Ballazhi
Dea Security
Eurogjici Security
Global Security
International Security Albania
Leksi Security
Nazeri 2000
Oktapus
SSX
Toni Security
Trezhnjeva
Jori

0.00
0.00
1,839,157.20
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,159.27

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 30.08.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Çullhaj
Firdeus Security
Arbana
Safe
Aulona Pol
Ballazhi
Dea Security
Eurogjici Security
Global Security
International Security Albania
Leksi Security
Nazeri 2000
Oktapus
SSX

0.00
0.00
1,839,157.20
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,157.65

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
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Toni Security
Trezhnjeva
Jori

1,839,157.65
1,839,157.65
1,839,159.27

I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.5. Në datën 12.08.2016 operatori ekonomik “Toni-Security” sh.p.k. është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1.
2.
3.
4.

Mungon vërtetimi që nuk është dënuar për shkelje penale,
Mungon vërtetimi që nuk është dënuar me vendim të formës së prerë
Mungon deklarata mbi përmbushjen e specifikimeve teknike
Mungon deklarata mbi konfliktin e interesit.

II.6. Në datën 15.08.2016, operatori ekonomik ankimues “Toni-Security” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
I.

Skualifikimi i shoqërisë është terësisht i pabazuar dhe i kundraligjshëm pasi :
1. Arsyeja e parë e skalifikimit se shoqëria jonë nuk ka paraqitur vërtetim që nuk
është dënuar për shkelje penale nuk qëndron,pasi në Kriteret e Përgjithshme të
Kualifikimit ,është kërkuar :
“Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e
profesional”.
Kërkesat si më sipër ,plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të
Dhënat e Subjektit,të lëshuara nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit ,si dhe
vetëdeklarimin e subjektit,sipas shtojcës 8 “Deklaratë mbi Gjëndjen Gjyqësore”.Në
përmbushje të kriterit të mësipërm shoqëria jonë ka paraqitur :
- Ekstraktin e Regjistrit Tregtar të shoqërisë sonë ,datë 06.06.2016 .
- Ekstraktin Historik të shoqërisë sonë ,datë 06.06.2016 .
- Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore të plotësuara me të dhënat e procedurës së
prokurimit,sipas formularit të publikuar në DST.

-

2. Arsyeja e dytë e skualifikimit se shoqëria jonë nuk ka paraqitur deklaratë mbi
përmbushjen e spefikimeve teknike dhe deklaratë mbi konfliktin e interesave nuk
qëndron,pasi shoqëria jonë ka paraqitur të dyja këto deklarata të plotësuara me të
dhënat e kësaj procedure prokurimi , sipas formatit të publikuar nga AK në
DST.Në fund të Dokumentave Teknikë të shoqërisë sonë gjenden :
Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike.
Deklaratë mbi konkfliktin e interesit.
Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore.
Lista e informacionit konfidencial.
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II.

Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë ‘Aulona Pol 1 “ sh.p.k ,”Safe” sh.p.k ,”Oktapus”
sh.p.k ,”Dea” sh.p.k ,”Nazeri 2000” sh.p.k pasi :
1. Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit ,Kapaciteti Teknik,pika 5 ,në
të cilën kërkohet :”CV te stafit kryesor (titullar/administrator, drejtues teknik), ku
të jepen shkurtimisht kualifikimet arsimore dhe profesionale”.Operatorët
ekonomikë të mësipërm nuk kanë paraqitur CV të titullarit të
subjektit/administratorit ,të përgjegjësave të shërbimit dhe punonjësve të shërbimit
2. Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit ,Kapaciteti Teknik,pika 7 ,në
të cilën kërkohet:”Leja për mbajtje arme brezi jo më pak se 4 (katër )”.Operatorët
ekonomikë të mësipërm nuk kanë paraqitur 4 leje për mbajtje arme brezi.
3. Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit ,Kapaciteti Teknik,pika 4 ,në
të cilën kërkohet:”Çertifikatë për punonjësit e shërbimit, lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë, në fushën e veprimtarisë së ruajtjes dhe sigurise
fizike”.Nuk kanë paraqitur 10 çertifikata për punonjësit e shërbimit,lëshuar nga
DPQ Tiranë,që të jenë brënda afatit 4 vjeçar.

III.

Kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për shoqëritë “Arbana Security”,”Leksi “
sh.p.k ,”International Security Albania “ sh.p.k ,”Global” sh.p.k ,”Trezhnjeva sh.p.k
,”Jori “ sh.p.k .
1. Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit ,Kapaciteti Teknik,pika 5 ,në
të cilën kërkohet :” 5.CV te stafit kryesor (titullar/administrator, drejtues teknik),
ku të jepen shkurtimisht kualifikimet arsimore dhe profesionale”.Operatorët
ekonomikë të mësipërm nuk kanë paraqitur CV të titullarit të
subjektit/administratorit ,të përgjegjësave të shërbimit dhe punonjësve të
shërbimit.
2. Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit ,Kapaciteti Teknik,pika 7
,në të cilën kërkohet:”Leja për mbajtje arme brezi jo më pak se 4 (katër
)”.Operatorët ekonomikë të mësipërm nuk kanë paraqitur 4 leje për mbajtje arme
brezi.
3. Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit ,Kapaciteti Teknik,pika 4 ,në
të cilën kërkohet:” 4.Çertifikatë për punonjësit e shërbimit, lëshuar nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut Tiranë, në fushën e veprimtarisë së ruajtjes dhe sigurise
fizike”.Nuk kanë paraqitur 10 çertifikata për punonjësit e shërbimit,lëshuar nga
DPQ Tiranë,që të jenë brënda afatit 4 vjeçar.

II.7. Në datën 26.08.2016, me shkresën nr.ska prot, operatori ekonomik ankimues “ToniSecurity” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me pranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor për kualifikimin e tij.
II.8. Në datën 26.08.2016, pala ankimuese “Toni-Security” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.9. Në datën 12.08.2016 operatori ekonomik “Arbana sh.a është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Nuk plotesohen kërkesat për leje arme për 4 punonjës shërbimi.
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II.10. Në datën 18.08.2016, operatori ekonomik ankimues “Arbana” sh.a ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet se:
Skualifikimi i shoqërisë “Arbana sh.a është bërë në kundërshtim me ligjin nr.75/2014
“Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” . Ligji për SHPSF-të,neni 34 thotë:” Në
veprimtarinë e sigurisë fizike, të drejtën e mbajtjes së armëve të zjarrit dhe
municionit,vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe punonjësit e
shërbimit.
Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për mbajtje miratohen nga Policia
e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi”.Në nenin 3,pika 17
parashikohet:“Punonjësi i shërbimit” është shtetasi i certifikuar në fushën e shërbimeve
private të sigurisë fizike”.Theksojmë se shoqëria “Arbana” sh.a,ka paraqitur 19
licensa,kjo e vërtetuar me vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Shtetit,Qarku Tiranë
767/13 datë 16.06.2016 ,ku theksohet se “Arbana Sh.A” sh.p.k ka 19 punonjës
shërbimi,të cilët në bazë të ligjit 75/2014 ,neni 34 kanë të drejtë të përdorin
armën.Skualifikimi i bërë ndaj shoqërisë “Arbana Sh.A” sh.p.k është bërë në kundërshtim
me ligjin.Gjithashtu theksojmë se shoqëria “Arbana Sh.A” sh.p.k është pajisur me
autorizim nga policia për blerjen e armëve prej 5 pistoleta dhe 5 automatikë.
Arbana sh.a ka blerë 2 pistoleta ,e vërtetuar me dokume përkatës të hedhur në sistemin
elektronik me faturë blerje nga shoqëri të licensuara për shitjen e armatimit.
Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë “Arbana sh.a ,e cila i plotëson të gjitha kriteret
kualifikuese në përputhje me ligjin 75/2014 ,datë 30.07.2014.
II.11. Në datën 26.08.2016 , me shkresën nr.ska prot, operatori ekonomik ankimues “Arbana
Sh.A” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.12. Në datën 02.09.2016, pala ankimuese “Arbana” sh.a ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor:
II.13. Nëpërmjet shkresës nr. 81117/2 prot., datë 16.09.2016, protokolluar me tonën me
nr.1908/2 datë 21.09.2016 me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1 “ sh.p.k ,”Safe”
sh.p.k , “Oktapus” sh.p.k , “Dea” sh.p.k , “Nazeri 2000” sh.p.k, “Arbana” sh.a, International
Security Albania” sh.p.k me arsyetimin se “Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit
,Kapaciteti Teknik,pika 4 ,në të cilën kërkohet:” 4.Çertifikatë për punonjësit e shërbimit, lëshuar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, në fushën e veprimtarisë së ruajtjes dhe sigurise
fizike”.Nuk kanë paraqitur 10 çertifikata për punonjësit e shërbimit,lëshuar nga DPQ Tiranë,që
të jenë brënda afatit 4 vjeçar”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën ekstra “Modifikim mbi dokumentat e tenderit”, të publikuar nga autoriteti
kontraktor në sistemin e prokurimeve elektronike përcaktohet si më poshtë:
-

Çertifikatë për punonjësit e shërbimit, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë, në fushën e veprimtarisë së ruajtjes dhe sigurise fizike.
Vërteim lëshuar nga DPQ Tiranë ku të jepet informacion për numrin e punonjësve të
certifikuar konform Ligjit nr.8770 datë 19.04.2001 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të
sigurisë fizike të ndryshuar ose /Ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë” shoqëruar me listën emërore , certifikatat lejet e punonjësve të
certifikuar jo më pak se 4 si dhe të vërtetojë ekzistencën e sallës operative dhe grupit
të gatshëm.

III.1.2. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
III.1.3. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit.
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III.1.4. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatorët ekonomikë “Aulona
Pol 1” sh.p.k ,”Safe” sh.p.k ,”Oktapus” sh.p.k ,”Dea” sh.p.k , “Nazeri 2000” sh.p.k, “Arbana”
sh.a, “International security Albania” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër kanë dorëzuar
certifikatat për punonjësit e shërbimit lëshuar nga DPQ-ja duke tejkaluar numrin e kërkuar të
certifikatave në kriterin e vecantë të kualifikimit.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje
të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1 “ sh.p.k ,”Safe”
sh.p.k ,”Oktapus” sh.p.k ,”Dea” sh.p.k ,”Nazeri 2000” sh.p.k, “Arbana” sh.a. “International
Security Albania” sh.p.k me arsyetimin se “Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit
,Kapaciteti Teknik, pika 7 ,në të cilën kërkohet:”Leja për mbajtje arme brezi jo më pak se 4
(katër )”.Operatorët ekonomikë të mësipërm nuk kanë paraqitur 4 leje për mbajtje arme brezi, si
dhe pretendimit të operatorit ekonomik Arbana sh.a për kundërshtimin e skualifikimit të
ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk plotesohen kërkesat për leje arme për 4 punonjës
shërbimi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në Shtojcën extra “Modifikim mbi dokumentat e tenderit”, të publikuar nga autoriteti
kontraktor në sistemin e prokurimeve elektronike përcaktohet si më poshtë:
-

Leja për mbajtje armë brezi jo më pak se 4 (katër).

III.2.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe
vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që
duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.2.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin
personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm
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gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi. Ndërsa në nenin 34
parashikohet se [...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e mbajtjes së së armëve të zjarrit
dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe punonjësit e
shërbimit.
III.2.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III, pika
1 dhe 2 parashikon se: “Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe
për ushtrimin e veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të
sigurisë fizike. Kontrata ndërmjet palëve përmban: a. Numrin e punonjësve të shërbimit; b.
Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti; c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skema
e objektit), numrin e vendrojeve d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit; e. Llojin e
uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese. Ndërsa në pikën 5, parashikohet: “Drejtuesi teknik
përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e objektit, personit apo
shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe përpilon plandislokimin për cdo objekt së bashku
me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta ruajtjeje për situata emergjente.
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për leje për
mbajtje arme nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku
përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me leje kolektive arme vetëm
kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi
teknik përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton
punonjësit që do të kryejnë shërbimin në këto objekte. Leja përkatëse për përdorimin e kësaj
arme, nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë që, sipas
çertifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo person i pajisur
me lejen/çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të drejtën për
përdorimin e armës së zjarrit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” nuk qëndron ndërsa
pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Arbana” sh.a qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1 “ sh.p.k ,”Safe”
sh.p.k ,”Oktapus” sh.p.k ,”Dea” sh.p.k ,”Nazeri 2000” sh.p.k, “Arbana” sh.a, “International
Security Albania” sh.p.k me arsyetimin se “Nuk kanë plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit
,Kapaciteti Teknik,pika 5 ,në të cilën kërkohet :” 5.CV te stafit kryesor (titullar/administrator,
drejtues teknik), ku të jepen shkurtimisht kualifikimet arsimore dhe profesionale”.Operatorët
ekonomikë të mësipërm nuk kanë paraqitur CV të titullarit të subjektit/administratorit ,të
përgjegjësave të shërbimit dhe punonjësve të shërbimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në Shtojcën ekstra “Modifikim mbi dokumentat e tenderit”, të publikuar nga autoriteti
kontraktor në sistemin e prokurimeve elektronike përcaktohet si më poshtë:
-

CV të stafit kryesor (titullar/administrator, drejtues teknik) ku të jepen shkurtimisht
kualifikimet arsimore dhe profesionale.
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III.3.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatorët ekonomikë “Aulona
Pol 1” sh.p.k , “Safe” sh.p.k , “Oktapus” sh.p.k ,”Dea” sh.p.k ,”Nazeri 2000” sh.p.k, “Arbana”
sh.a në përmbushje të kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë Oktapus sh.p.k
CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë Aulona Pol 1 sh.p.k
CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë Safe sh.p.k
CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë Dea Security sh.p.k
CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë Nazeri 2000 sh.p.k
CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë Arbana sh.a
CV e Drejtuesit Teknik dhe Administratorit të shoqërisë International Security
Albania sh.p.k.

III.3.3. Sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se operatorët ekonomikë të sipërcituar
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur kanë plotësuar kriterin e vecantë të kualifikimit lidhur me
CV –të për stafin kryesor që përfshin Drejtuesin Teknik dhe Adminstratorin e shoqërisë.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje
të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k për shtimin e arsyeve
të skualfikimit për operatorët ekonomikë “Leksi “ sh.p.k , “Global” sh.p.k ,”Trezhnjeva sh.p.k
“Jori” KPP gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të
datës 12.08.2016 si dhe 30.08.2016 ku rezultojnë të skualifikuara nga procedura e prokurimit
objekt ankimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga
verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ
në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jenë ankimuar në lidhje me këtë procedurë
prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk merren në shqyrtim.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
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“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Arbana” sh.a, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-29160-03-18-2016 me objekt: “Ruajtja
me roje private e ambjenteve te godinës së Minsitrisë së Arsimit dhe Sportit”, me fond
limit 2.113.193 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 15.07.2016, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Arsimit dhe Sportit.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Arbana” sh.a duke e kualifikuar atë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.

5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Arbana” sh.a.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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